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NOM: DoingDoing
ENTITAT: Comandante Tom
WEB: http://www.comandantetom.com [2]
http://doingdoing.org/ [3]
PRESENTACIÓ: DoingDoing [4]
DESCRIPCIÓ: DoingDoing és una plataforma innovadora que utilitza les xarxes socials involucrant els usuaris de
forma participativa i creativa per donar a conèixer noves realitats culturals. L’etern debat entre les xarxes socials i
la seva efectivitat en el procés de formació d’un diàleg divideix els internautes entre els més entusiastes que han
descobert unes noves plataformes democràtiques per expressar-se i els pessimistes que tan sols hi veuen unes
eines estèrils.

DoingDoing sorgeix en contra d’aquestes opinions més pessimistes i es presenta com un projecte obert al
públic i al debat, signat per Comandante Tom i que proposa anar un pas més enllà pel que fa a les
conferències a la xarxa. Els fundadors del projecte el conceben com un esdeveniment que cada setmana
presentarà uns debats a la xarxa en els que no sols participarà algun dels més destacats representants de la
cultura i la creació sinó que estarà obert a la participació activa de tothom que ho desitgi. DoingDoing es
basa en conceptes com la intel·ligència col·lectiva o la intel·ligència d’eixam i tècnicament es materialitza
en una sèrie de trobades participatives a través del HangOut de Google.
Fitxa tècnica en pdf [5]
Categories: Creativitat, innovació i Tics
Etiquetes: participació
Etiquetes: xarxes
Etiquetes: plataforma
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